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EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Carlos Andre Spielmann – Juiz de Direito do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Itaipava,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Estrada União e Indústria, 9900 Fórum CEP: 25730-735 – Itaipava – Petrópolis
– RJ Tel: (24) 2222-8547 e-mail: ita01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Ordinário – Con-
domínio, de nº 0000450-17.2008.8.19.0079 (2008.079.000442-7), movida por CONDOMÍNIO MIRANTE  DO SOL
NASCENTE  em face de PAULA DONADIMAN, objetivando pagamento do débito no valor de R$ 3.027,16 (três mil, vinte
e sete reais e dezesseis centavos) em 13/02/2008, mais acréscimos  legais  responder a mencionada ação, fazendo-lhe,
outrossim, a advertência de que não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articu-
lados pelo autor na petição inicial. Assim, pelo presente edital CITA o réu PAULA DONADIMAN, brasileira, solteira,
CPF-MF 091.157.047-00 que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiro os fatos ale-
gados, caso não ofereça contestação. Dado e passado nesta cidade de Petrópolis, 12 de julho de 2013. Eu, Decio
Luiz Ornelas da Costa – Técnico de atividade Judiciária – Matr. 01/14655, digitei. E eu, Helio Salomao Correa As-
sumpção – Escrivão – Matr. 01/5065, o subscrevo e assino de ordem do M.M. Juiz de Direito.

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 043, DE 19 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR NATHÁLIA DE JESUS MACEDO, do Cargo em Comis-
são de Chefe II – Redação de Atas, símbolo DG8, Código Identificador
DG8-001, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 19 de março de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 044, DE 19 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR CRISTINE DA SILVA DESIDÉRIO, para exercer o Cargo
em Comissão de Chefe II – Redação de Atas, símbolo DG8, Código Iden-
tificador DG8-001, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 19 de março de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE  ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

A Pregoeira do fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa comunica aos
interessados no Pregão Presencial nº 013/2014 que a abertura  da licitação
foi adiada SINE DIE.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
Maiores informações poderão ser fornecidas na Sede do fundo Municipal de
Saúde de Barra Mansa, sito a Rua Pinto Ribeiro, nº 65, 1º andar, Centro, Barra
Mansa, das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira e pelo telefone
(0XX24) 3322-7999.

Paloma Sapede Silvério
Pregoeira

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

Processo nº 052/2014 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação
nº 006/2014, na modalidade convite, adjudicando a compra de 01(uma)
central telefônica com 10(dez) ramais digitais e 90(noventa) ramais
analógicos com modem link digital de 30(trinta) canais, kit de bateria,
02(dois) aparelhos digitais de mesa, 03(três) aparelhos analógicos de
mesa com instalação à empresa L.F.C. DE SOUZA BAZAR, no valor total
de R$ 52.690,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais).

Em, 26 de fevereiro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

Processo nº 024/2014 - Baseado no parecer da ACI, homologo a licitação
nº 005/2014, na modalidade convite, adjudicando os itens 05, 06, 08, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 à empresa J. L. DE
OLIVEIRA PAPELARIA – ME, no valor de R$ 5.715,70 (cinco mil, sete-
centos e quinze reais e setenta centavos) e os itens 01, 02, 03, 04,
07, 09, 10 e 11 à empresa RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 51.315,50
(cinquenta e um mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos),
perfazendo o valor total de R$ 57.031,20 (cinquenta e sete mil, trinta
e um reais e vinte centavos).

Em, 24 de fevereiro de 2014.

MAURICIO MORAIS
Presidente

A unha fraca, ressacada ou
quebradiça pode ser sinal de
doenças mais preocupantes.
Anemia, má circulação do
sangue ou até problemas de
hormônios (como hipotireoi-
dismo e hipertireoidismo)
deixam as unhas nesse estado.
Por isso, tem que ficar ligado.

Além disso, dietas radicais
que fazem a pessoa perder
muito peso rapidamente tam-
bém podem trazer reflexos e
fazer com que as unhas que-
brem com maior facilidade.

No entanto, às vezes, o pro-
blema é mais simples. A falta

de nutrientes, como a vitami-
na D, deixa a unha mais que-
bradiça. De acordo com os
médicos, se há deficiência
dessa substância, o corpo aca-
ba buscando esse mineral em
outros tecidos, como ossos e
unhas. Para manter o corpo
com a quantidade ideal de vi-
tamina D, a pessoa tem que
pegar um solzinho de vez em
quando. No entanto, não dá
pra ficar torrando entre 11h e
16h. Ainda mais pra quem é
clarinho, o ideal é pegar o sol
no começo da manhã ou no
fim da tarde. Tudo pela unha!

Unha fraca pode ser sinal
de problema na circulação
ANEMIA E DOENÇAS DE HORMÔNIOS TAMBÉM DEIXAM ELAS QUEBRADIÇAS

BUnha forte é sinal de saúde

MARCELO MARTINS / 25.09.2013

A cutícula das unhas
dos pés nunca devem
ser retiradas. A região
costuma ficar abafada e
é lavada poucas vezes
por dia. Por isso, há ris-
co de infecções. E a cu-
tícula é exatamente a
defesa do corpo. 

Como ela é uma pro-
teção, quanto mais for
removida, mais grossa
tende a ficar. Isso por-
que o organismo busca
se proteger de eventuais
ameaças. O ideal é não
retirar a cutícula, ape-
nas empurrá-la, já que a
região fica muito próxi-
ma da parte viva da
unha, onde uma infla-
mação pode ocorrer fa-
cilmente. No salão de
beleza, as manicures e
pedicures devem esteri-
lizar os equipamentos
da melhor maneira pos-
sível. O uso de uma au-
toclave é essencial para
manter a higiene. 

Deixe a
cutícula
dos pés
no lugar


